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Årsboken 2021
2021 års utgåva av 1700-tal kommer att nå sällskapets medlemmar
under senhösten. Kom ihåg att alla årgångar alltid är tillgängliga via
årsbokens webbplattform: https://septentrio.uit.no/index.php/1700
Har du betalat 2021 års medlemsavgift? Kontrollera det för att
säkerställa att du får årsboken. Årsavgiften är 300 kr och betalas till
Plusgiro 32 93 90–9. Kom ihåg att uppge namn och adress, gärna även
e-postadress. Mer information finns på Bli medlem | Sällskapet för
1700-talsstudier. Vi behöver din inbetalning senast 15 september
för att du ska säkra ett exemplar av årsboken 2021.

Konferens: Pleasures of imagination – art,
architecture and aesthetics in 18th century Europe
Den 21–22 oktober anordnar Finska sällskapet för 1700-talsstudier en
hybridkonferens i såväl digital som fysisk form om konst och estetik i
1700-talets Europa. Konferensen skulle egentligen ha ägt rum förra
året, men har blivit uppskjuten vid ett par tillfällen på grund av
pandemirestriktioner. Ett program kan läsas på det finska sällskapet
webbplats: https://1700.fi/sv/tapahtumat/ Informationen är i
—1—

skrivande stund inte helt uppdaterad och det program som ligger ute
anger ännu ett tidigare datum.

CFP: 3:e Nordiska 1700-talskonferensen i
Köpenhamn 2022
Ett call for papers till den 3:e Nordiska 1700-talskonferensen, 24–27
augusti 2022 i Köpenhamn finns på konferensens hemsida. Temat är
Rights and Wrongs. Förslag till paneler, rundabordssamtal och
individuella föredrag ska vara inskickade senast 1 februari 2022.

Forskningsfronten 2021
Sällskapet forskningsfront är ett återkommande evenemang där
nydisputerade 1700-talsforskare presenterar sin forskning. Liksom
förra året kommer den i år att hållas digitalt och vi planerar att göra
det i samarbete med vårt finska systersällskap. Preliminärt datum är
fredag eftermiddag den 29 oktober. Reservera tiden i din kalender
redan nu och håll utkik efter mer information i kommande nyhetsbrev
och andra kanaler!

Gender and work
Maria Ågren besöker Högre seminariet vid Historiska institutionen i
Lund för att presentera projektet Gender and work. Onlineseminariet
äger rum torsdagen 16 september 13:15–15:00, och anordnas i
samarbete med forskningsplattformen DigitalHistory@Lund. Mer
information finns här.

Arkadien tur och retur II
Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet anordnar
en onlineworkshop fredagen 17 september 09:15–15:00 om
”pastoralen som fenomen”. Information rörande anmälan finns här.

1700-talsseminariet i Uppsala
Höstens program för 1700-talsseminariet i Uppsala är på gång, och
kommer inom snar framtid att hittas här. Terminens första
seminarium, med Carina Burman, äger rum den 27 oktober. Mer
information kommer i nästa nyhetsbrev!

Andra evenemang
Livrustkammarens Vänner anordnar evenemanget Klädedräkter och
deras symbolvärde sett genom 1600- och 1700-talsporträtten, med Lisa
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Gartz från Bukowskis. Medlemskap krävs. Sista anmälningsdag är 6
september. Mer information finns här.
Vi vill även tipsa om att Kungliga Operan, från 16 oktober till 6
november, ger Leonard Bernsteins tolkning av klassikern Candide i
regi av Ole Anders Tandberg. Information rörande biljetter finns här.

Nya avhandlingar
Fredag 17 september disputerar Rebecka Millhagen Adelswärd vid
Uppsala universitet på avhandlingen Monument, minne, museum:
Stockholms slott under det långa 1900-talet, vilken innehåller både
historiska tillbakablickar och historiebruksdiskussioner kring 1700talsrestaureringar. Mer information finns här.

Övrig ny litteratur
Vi tipsar om följande böcker med 1700-talsanknytning:
Fabian Perssons Survival and Revival in Sweden’s Court and Monarchy,
1718–1930 presenteras här.
Magnus Västerbros bok Tyrannens tid: Om Sverige under Karl XII har
uppmärksammats flitigt på senare tid. Bo Erikssons, Stockholms
universitet, recension i DN finns här.
Makt och skaparkraft. En antologi om den makalösa Christina Piper,
under redaktion av Mia Gröndahl och Helena Rietz presenteras här.
Max Skjönsbergs The Persistence of Party: Ideas of Harmonious Discord
in Eighteenth-Century Britain presenteras ingående här och här.

Medietips
På SVT Play kan man ta del av flera säsonger av den brittiska serien
Syndarnas hus, på temat prostitution i 1700-talets London.
TV4 kommer under hösten att visa den nya serien Min historiske
pojkvän, där bland andra historikern Brita Planck medverkar. Två av
avsnitten handlar om Frihetstiden och den Gustavianska tiden. Mer
information finns här.
Vi vill även tipsa om en serie historieprogram avsedda för
gymnasieskolan, med medverkan av historiker såsom Annika Sandén,
Anna Maria Forssberg, Karin Sennefelt och Jonas Nordin. Två av
avsnitten behandlar Frihetstiden och Gustavianska tiden. I samma serie
finns även avsnitt om, exempelvis, Franska revolutionen.
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Avslutningsvis …
… är det i dagarna 300 år sedan undertecknandet av Freden i Nystad.
Tidigare i somras diskuterades fredsfördraget och dess betydelse av
den finske historikern Christer Kuvaja i Hufvudstadsbladet. Mer
nyligen uppmärksammades det i Vetenskapsradion historia. Vi vill i
detta sammanhang även tipsa om ytterligare djupdykningar i ämnet.
Kuvajas bok När Finland stod i brand: rysshärjningarna 1713–1721
presenteras här. Stora ofreden 1713–1721 har också diskuterats i ett
avsnitt av Militärhistoriepodden samt i podcasten historia.nu.

Nästa nyhetsbrev beräknas utkomma den 13 oktober. Har du någon
1700-talsrelaterad information du vill få med, mejla info@1700-tal.se
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